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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I vården i Sverige möts människor från olika kulturer och en insikt om hur den 

egna kulturen påverkar fysioterapeuten är en värdefull komponent i att kunna erbjuda god 

vård. Genom självreflektion över möten med människor från andra kulturer kan 

fysioterapeuten lära om sig själv och påbörja resan mot kulturell kompetens. 

Syfte: Att genom en strukturerad självreflektiv process utforska den egna fysioterapeutiska 

förförståelsen under klinisk praktik i en ny kulturell kontext. 

Metod: En kvalitativ studie med utforskande design och induktiv ansats. En kritisk incident 

från utlandspraktiken upplevdes och reflekterades över både enskilt samt med medförfattare 

och akademisk handledare genom ett reflektivt ramverk. Materialet analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet: Trots att studenterna åkte till olika länder med kulturella skillnader kom utfallet 

från analyserna att likna varandra. Det var det sociala samspelet mellan kliniska handledare, 

student och patient som upplevdes utmanande och annorlunda.  

Slutsats: Studenterna upplevde sig utveckla en större förståelse för att kulturen påverkar 

människor att agera annorlunda än de var vana vid hemma. De insåg att deras förförståelse 

av fysioterapi var baserad på behandlingsmetoder men lärde sig att det sociala samspelet 

mellan fysioterapeut och patient är mycket viktigt för yrket. Författarna lärde sig även att det 

sociala samspelet påverkas av den kulturen man tillhör.  

 

Nyckelord: Fysioterapi, utlandspraktik, självreflektion, kultur, kommunikation. 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: In the Swedish healthcare system where people from different cultural 

backgrounds meet, an insight into how culture affects the physiotherapist and his/her work is 

important in order to give equitable care. Through engaging in self-reflective processes over 

interactions with people from other cultures physiotherapists can learn more about 

themselves, and commence the journey towards cultural competency.  

Aim: To explore personal assumptions about physiotherapy through a structured self-

reflective process during international clinical placements in another cultural context.    

Method: A qualitative and explorative design with an inductive approach was used. A critical 

incident experienced in the clinical practice was reflected over both individually as well as 

together with the co-author and the academic supervisor. The material was analyzed with 

qualitative content analysis.   

Results: Even though the students went to different countries with different cultures, the 

outcome of the analyses had several similarities. The critical component in the students’ 

different incidents was not based on techniques or treatment methods as expected, but rather 

on the differences in the social interactions with the clinical supervisors and patients.   

Conclusion: Through the reflective process both students perceived that they gained a greater 

understanding for how culture can cause people to act differently than they were used to in 

their home countries. They realized that their assumptions about physiotherapy had been 

based mostly on physical treatment methods but learned that the social interactions between 

physiotherapist and patient are very important in the treatment process. They also felt that 

they learned that social interaction is affected by the culture to which one belongs.   

 

Keywords: physiotherapy, clinical practice abroad, self-reflection, culture, communication.  
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1 BAKGRUND 

1.1 Inledning  

I denna studie ämnar vi utforska oss själva utifrån mötet med en ny fysioterapeutisk kultur. 

Vi ville se de resonemang som vi växt upp med och tillskansat oss i vårt samhälle i en ny 

kulturell kontext för att försöka få en ökad förståelse vår yrkesroll och våra patienter. För att 

göra detta genomfördes ett strukturerat reflektionsarbete under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) i Australien och Thailand. En person kan bli mer medveten om den egna 

kulturen och den egna förförståelsen när man möter det som är annorlunda. Att utveckla en 

förståelse för kulturens påverkan på individiden och att börja lära mer om sig själv är viktigt 

för vår framtida roll som fysioterapeut: 

 ”Since therapy interactions provide the setting for many different forms of complex 

multicultural interactions, it is advisable for students in the health science to learn how to use 

sound clinical reasoning within cultural contexts” (Henley et al., 2008, s 461).  

1.2 Kultur 

Inom sjukvården i Sverige sker varje dag möten mellan vårdgivare och patienter där de två 

har olika kulturella bakgrunder. Hur kulturen påverkar en människa är därmed en viktig 

kunskap för personer inom vårdyrken (Camphina-Bacote, 2007). Det finns många olika 

syner på kultur och begreppet kultur kan vara svårdefinierat. I denna studie har vi valt en 

definition av Hofstede (2001) där kultur beskrivs som de gemensamma karaktäristika som 

påverkar en grupps respons på omvärlden. Kultur beskrivs vara för gruppen, det som 

personligheten är för individen. Den innefattar värderingar, symboler, förebilder och ritualer 

(Hofstede, 2001). Trots att man i många studier tittar på en kultur utifrån ett samlat kollektiv 

så måste man komma ihåg att skillnaden inom kollektivet kan vara minst lika stor som 

skillnaden mellan två kollektiv med olika kultur. Det finns därför inga enkla svar på hur olika 

patienter skall bemötas utifrån sin kultur utan varje patientrelation har ny individ att utgå 

ifrån. Kulturen är dessutom inte rigid utan dynamisk och utvecklas ständigt (Henley et al., 

2008). 

I kulturer finns behov och värderingar om hälsa inbäddade och dessa behov och värderingar 

kan skilja sig avsevärt. Skillnaderna kan orsaka svårigheter vid samarbetet kring 

rehabiliteringen. Att förstå sin egen kultur har setts vara ett viktigt steg för att göra 

vårdgivaren mer redo att förstå sin patient (Henley et al., 2008). Även hälso- och 

sjukvårdsutbildningar lär ut en viss kultur i sin undervisning om sjukvårdssystemet. Därför 

bör kulturell undervisning integreras så att studenterna blir uppmärksammade på den kultur 

de får med sig när de går ut i arbetslivet. Det finns olika sätt att uppmuntra och lära ut detta. 

Till exempel kan studenter jobba med rollspel eller arbeta kliniskt med reflekterande 

ramverk i kulturellt annorlunda miljöer (Henley et al., 2008). 
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1.3 Kulturell kompetens 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) har alla har rätt till samma standard 

av vård i det svenska samhället och vi behöver kunna erbjuda samma höga standard till alla 

oavsett varifrån man kommer eller vilken kulturell bakgrund man har. Detta ställer krav på 

hälso- och sjukvårdpersonal utöver den rent medicinska kunskapen. Camphina-Bacote 

(2007) anser att en ökad kulturell kompetens kan förbättra resultaten av vårdinsatser samt 

minska risken för felbehandling. Genom ökad förståelse för sig själv och andra kan 

sjukvårdspersonal förbättra kvalitén på dagens vård (Camphina-Bacote, 2007). 

”The ability of an individual to see beyond the boundaries of their own cultural 

interpretations, to be able to maintain objectivity when faced with individuals from cultures 

different from their own and be able to interpret and understand behaviors and intentions of 

people from other cultures non-judgmentally and without bias”(Henley m fl., 2008, s 462). 

Kulturell kompetens är ett stort begrepp som rymmer många delar men en av de viktigaste är 

enligt Camphina-Bacote (2007) kulturell insikt. Det innebär att se sin egen subjektivitet, hitta 

sitt eget stereotypa tänkande och sina fördomar. Dessa skapas av individerna inom kulturen 

och påverkar samhället de lever i men är sällan tydliga för invånarna. Hos vårdgivaren ligger 

inte lösningen i kunskap om kulturer utan i vetskapen om den egna bilden av omgivningen. 

Genom den vetskapen kan man sedan arbeta fram en genuint respektfull attityd gentemot 

andra uppfattningar och värderingar än de egna. För att öka sin kulturella insikt kan 

terapeuten därmed inte förlita sig helt på böcker eller vetenskapliga artiklar utan behöver 

tillåta patienterna att lära ut och lära från samarbetet med patienten (Camphina-Bacote, 

2007).  

När människor med olika kulturella bakgrunder möts finns risk för missförstånd och 

kulturkrockar. Kulturell kompetens är viktigt för att se den egna rollen i kulturella konflikter, 

men förutom detta krävs också medkänsla. För att nå fram till varandra behöver man förstå 

varandras ståndpunkter och ge sig själv tid och möjlighet för självreflektion där man kan se 

hur ens eget beteende påverkar den andra personen i konflikten (Camphina-Bacote, 2007). 

Under självreflektionen ger man också sig själv möjlighet att finna likheter mellan 

kulturerna, där man först bara såg olikheter. Genom dessa likheter kan man finna förståelse 

och en väg att bygga upp ett förtroende som är nödvändigt för att interventionen skall lyckas. 

Vårdgivaren skall inte vara rädd för att misslyckas då man kan lära sig från sina misstag. Man 

får inte vara rädd för att se sin egen del i hur en konflikt skapats och utvecklats samt be om 

ursäkt om man handlat på ett orättvist sätt (Camphina-Bacote, 2007). 

Camphina-Bacote (2007) beskriver utvecklingen av kulturell kompetens som ”en process, 

inte en händelse; en resa, inte en destination; dynamisk, inte statisk; och innehåller 

paradoxen om vetskap (ju mer du tror att du vet, desto mer vet du faktiskt inte; ju mer du 

tror att du inte vet, desto mer vet du faktiskt)” (Camphina-Bacote, 2007, s 20). Arbetet med 

att utveckla sin kulturella kompetens är därför inte något man åstadkommer över en natt 

men genom att konsekvent reflektera över sitt beteende kan man komma en bit på vägen 

(Camphina-Bacote, 2007). 
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1.4 Självreflektion & kritisk incident 

Människor har ett behov att förstå sin existens och under uppväxten utvecklas förmågan att 

reflektera. Om man förbättrar sin reflektionsförmåga effektiviserar man även sin förmåga till 

problemlösning och självständigt lärande (Mezirow, 1997). För att uppmuntra individen till 

lärande är det viktigt att få individen att kritiskt ifrågasätta sina antaganden och sin 

förförståelse kring erfarenheter (Mezirow, 1997). Malterud (2009) beskriver förförståelse 

som erfarenheter, hypoteser, yrkesmässiga perspektiv och det teoretiska ramverk en individ 

har. Mezirow (1997) menar att förförståelsen är en referensram och när något inträffar som 

inte passar in i individens referensram ses det som konstigt eller meningslöst. Om individen 

reflekterar kring incidenten kan dock dennes förförståelse och antaganden förändras 

(Mezirow, 1997). På så sätt kan man öka sin kompetens inom det aktuella området. Det kan 

handla om ökad kompetens för individens tankar och åsikter i en viss kultur, såsom kulturen 

som finns bland praktiserande fysioterapeuter (Brookfield, 1990).  

Reflektion definieras i denna studie som en kritisk utvärdering av ens egna erfarenheter 

(Donaghy & Morss 1999). Reflektion är något som ger individen en ökad medvetenhet om sig 

själv och en ökad förmåga att tänka kritiskt kring olika situationer, relaterat till den kunskap 

individen hade sedan tidigare (Donaghy & Morss, 2007). Utvärderingen kan leda till ett 

bredare perspektiv på hur och varför en individ agerar som den gör (Donaghy & Morss, 

1999). Strukturerad reflektion är ett arbetssätt för att göra information och kunskap mer 

tydlig och uppmärksamma viktiga delar som framkommit, snarare än att anta att saker och 

ting är underförstådda (Donaghy & Morss, 1999). Om individen upplever händelser som är 

utmanande och får beskriva samt reflektera över sitt agerande genom en strukturerad 

självreflektiv process kan denne komma att utveckla och förstå sitt handlande på ett djupare 

plan. Genom att lära känna sig själv och utveckla sin förmåga att reflektera över sitt agerande 

kan man även öka förståelsen för hur andra människor agerar (Wickford & Rosberg, 2012).  

Det finns en kritik gentemot lärande som enkom fokuserar på specifik kunskap och klinisk 

kompetens (Delany & Watkin, 2009). Det finns ett behov att integrera andra komponenter i 

det kliniska lärandet. Det handlar om socio-kulturella aspekter och förmågan att se på en 

situation från ett annat perspektiv. På så vis kan man uppnå förståelse för att människor. 

Patienter såsom andra yrkesrepresentanter har olika bakgrund och livserfarenheter. Att ha 

förmågan att kritiskt reflektera ses som en väsentlighet för att hälso- och sjukvårdspersonal 

skall kunna arbeta självständigt (Delany & Watkin, 2009). Det finns en samverkan mellan 

olika kunskapskomponenter som måste fungera för att en fysioterapeut skall ha kompetens 

för kliniskt arbete. Till en viss del handlar det om den faktiska kunskap individen skaffar sig 

under sin utbildning. En annan viktig komponent är klinisk kunskap som införskaffas genom 

klinisk verksamhet och den sista komponenten handlar om förmågan att reflektera kring 

personliga upplevelser och lära sig av sina tidigare erfarenheter (Donaghy & Morss, 1999). En 

metod för att öka individens lärande och reflektionsförmåga är att använda sig av kritiska 

incidenter (Mezirow, 1997; Brookfield, 1990). En kritisk incident kan definieras som en 

händelse som är utmanande och utmärkande i relation till individens tidigare erfarenheter. 

Det är bara individen själv som kan avgöra om en incident är kritisk eller inte. Kritiska 

incidenter och samtal kring dessa erfarenheter ger möjligheter att skapa nya uppfattningar 

kring olika situationer (Mezirow, 1997).  
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Den reflektiva processen har visat sig vara värdefull för att utvecklas i sin yrkesroll. En 

strukturerad självkritisk och reflekterande process kring en kritisk incident under 

utlandspraktik kan ge studenter en ökad uppskattning av reflektion. Det kan även leda till 

personlig och professionell utveckling genom en ökad kulturell förståelse (Wickford, 2014). 

1.5 Verksamhetsförlagd utbildning 

För att utveckla sitt kliniska resonemang är det av största vikt att kritiskt utvärdera och 

reflektera över upplevda situationer i klinisk praktik (Donaghy & Morss, 1999). Att utvärdera 

sina handlingar och erfarenheter kan i framtiden öppna upp för nya vägar och möjligheter 

och förändra hur fysioterapeuten arbetar vid kliniskt arbete (Roche & Coote, 2008). 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att en student får komma ut på en arbetsplats 

och tillsammans med en handledare utbilda sig ute i klinik. Detta är idag ett vanligt inslag i 

högskoleutbildningar inriktade mot hälsa och sjukvård. Att göra sin VFU i ett annat land än 

där man är uppväxt och utbildad ställer ytterligare krav på studenten. Studenter som gjort 

praktik utomlands finner ofta att tiden varit både mycket givande och utmanande (Black & 

Pechak, 2013).  

Genom möten med andra kulturer kan individen få en ökad kulturell insikt. Ett bra tillfälle 

för sådana möten är under studentens VFU. En ökad kulturell kompetens kan uppstå efter 

reflektion över kritiska incidenter. Dessa kunskaper kan vara av stor nytta för en 

fysioterapeut som dagligen möter många människor med olika kulturella bakgrunder.  

2 SYFTE 

Syftet med studien är att, genom en strukturerad självreflektiv process, utforska vår 

fysioterapeutiska förförståelse under verksamhetsförlagd utbildning i en ny kulturell kontext. 

3 METOD 

3.1 Design  

Denna kvalitativa studie har en induktiv ansats, vilket innebär att man inte testar någon teori 

utan utforskar området utan några förväntningar eller föreställningar om vad materialet 

kommer visa (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Reflektionsprocessen och 
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innehållsanalysen är en explorativ undersökning som ville öka författarnas förståelse för 

incidenterna (Malterud, 2009). 

3.2 Urval  

Urvalet av kritisk incident skedde genom att författarna valde ut en incident under 

utlandspraktiken som upplevdes utmanande och utmärkande i relation till studentens 

tidigare erfarenheter. Sedan bearbetades upplevelserna av incidenterna genom en 

strukturerad självreflektiv process (se bilaga A). Incidenten kunde innefatta vad som helst 

som följde ovanstående kriterier och var relaterat till den verksamhetsförlagda utbildningen i 

fysioterapi i Australien respektive Thailand.  

3.3 Positionering av författarna 

För att förstå författarnas perspektiv under utlandspraktiken och mötet med den nya 

kulturen är det av vikt att beskriva vilka erfarenheter författarna har sedan tidigare av 

utlandsvistelser och möten med andra kulturer. 

Student 1 gjorde praktik i Australien. Hon är uppvuxen i Sverige men har en svensk och en 

kroatisk förälder. Hon har tidigare rest igenom Europa flertalet gånger och bott utomlands i 

Australien och Nya Zeeland. I Australien bodde hon två år vilket gav henne en god inblick i 

kulturen och ökade kunskaper i det engelska språket. Hon spenderade även en tid i Peru som 

volontär. 

Student 2 gjorde praktik i Thailand. Hon är uppvuxen i Sverige med en svensk och en 

isländsk förälder. Hon har aldrig tidigare varit utanför Europa. Student 2 har tidigare rest 

runt i Europa och har som längst hemifrån nått Turkiet, då som turist. Hon har inga vänner 

från Asien och den enda kontakten hon haft med personer från Thailand är ett seminarium 

samt en stunds samtal efteråt med thailändska studenter som besökte Mälardalens högskola 

under 2013.  

Författarnas fysioterapeutiska förförståelse innan studiens påbörjan grundades i två och ett 

halvt års fysioterapiutbildning på en svensk högskola samt möten med fysioterapeuter i 

privatlivet. Fysioterapiutbildningen bestod av teoretisk undervisning och 25 veckors 

verksamhetsförlagd utbildning då anamnes, undersökning och behandling var fokus.  

3.4 Datagenerering - Reflektionsramverk  

En strukturerad reflektionsprocess användes för att generera data där författarna använde 

reflektionsramverket ”The reflective framework”, utvecklad av Wickford (2014), se bilaga A. I 

ramverket finns i de olika stegen frågor som styr individuella och gemensamma reflektioner. 

Reflektionsramverket och frågorna är utformade för att kunna användas inom fler 
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verksamheter än fysioterapi. Ramverket anpassades något till rådande förhållanden, och 

beskrivs nedan. Originalmallen bygger på att båda författare upplever samma incident, samt 

reflekterar över och analyserar denna tillsammans. Då författarna i denna studie befann sig i 

två olika världsdelar anpassades ramverket för individuella reflektioner över varsin kritisk 

incident. Muntlig reflektion skedde sedan tillsammans med medförfattare och handledare via 

programmet Skype. Samtalen spelades in och transkriberades sedan. Nedan följer en 

beskrivning av ramverket som användes i studien. 

Förberedelse  

Processen inleds med en individuell reflektion där studenten, utifrån ett antal frågor, 

kortfattat beskriver dennes förväntningar och farhågor inför utlandspraktiken.  

Steg 1 – Individuell berättande reflektion över en incident 

Studenten beskriver den kritiska incidenten så objektivt och detaljerat som möjligt. Efter att 

incidenten är beskriven, reflekterar studenten över fallet baserat på frågor gällande vad som 

hände och hur det tolkades. Det blir en berättande reflektion som fokuserar på studentens 

känslor och upplevelser av händelsen. 

Steg 2 – Kommunikativ reflektion med medförfattare 

Studenten ger sedan sin medförfattare den individuella reflektionen (steg 1). Efter att 

medförfattaren har läst igenom denna diskuterar de situationen tillsammans via Skype 

utifrån ett antal frågeställningar. Medförfattaren ger återkoppling på steg 1. Samtalet spelas 

in och transkriberas.  

Steg 3 – Kommunikativ reflektion med handledaren på högskolan. 

Materialet från steg ett och två skickas sedan till handledaren på högskolan. En Skype 

diskussion genomförs då mellan student och högskolehandledaren där studenten, ännu en 

gång, reflekterar över situationen. Samtalet spelas in och transkriberas.   

Steg 4 – Skrivande 

I steg 4 analyseras allt material från reflektionsprocessen i en kvalitativ innehållsanalys.  

3.5 Analys 

Analysen gjordes med manifest kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys innebär 

att en text tolkas genom olika steg för att sedan kategoriseras. En manifest innehållsanalys 

innebär att författaren beskriver det uppenbara, beskrivande innehållet i en text utan att 

försöka tolka vidare underliggande mening (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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Stegvis beskrivning av tillvägagångssättet: 

1. En meningsenhet i en kvalitativ innehållsanalys är meningar i materialet som 

relaterar till syftet med studien.  

2. Meningsenheterna förkortas sedan, utan att för den delen missa viktig information. 

Denna komponent i analysen kallas kondenserade meningsenheter. 

3. De kondenserade meningsenheterna kan sedan kodas vilket innebär en ännu kortare 

beskrivning på meningsenheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att koderna 

aldrig är fria från sitt sammanhang i texten. 

4. Koderna sorteras slutligen under olika kategorier där de koder som liknar varandra 

hamnar inom samma kategori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kategorierna 

utgör sedan resultatet av analysen. 

 

Materialet som framkom efter den självreflektiva processen analyserades individuellt av 

var författare för sig genom en kvalitativ innehållsanalys, enligt processen som beskrivits 

ovan. Författarna läste sedan igenom varandras innehållsanalyser och gav kommentarer. 

 

 

Tabell 1 - exempel från författarnas kvalitativa innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningssenhet 

Kod Kategori 

Jag hade ju jobbat upp en bra 

relation mellan mig och 

handledaren och jag ville inte 

förstöra den. Ville inte sätta 

mig på tvären och ifrågasätta 

deras arbetssätt. 

Hade en bra relation, 

ville inte sätta mig på 

tvären och 

ifrågasätta deras 

arbetssätt. 

Student+ 

handledare relation 

 

 

Relation – 

fysioterapeut, 

patient, student.  

Hade ju jag en tro om att det 

var vissa tekniker som skulle 

va annorlunda men sen tycker 

jag att, det är mycket man har 

fått från tidigare lärarutbyten 

och så, att det ska inte va så 

annorlunda här och det är 

därför vi har det här utbytet 

och så vidare. Men jag tycker 

ju inte att det är speciellt 

många tekniker som har 

överlappat. 

Trodde att inte att 

det skulle vara så 

annorlunda men 

tycker inte att det 

varit många tekniker 

som överlappat.  

Nya tekniker. Nya metoder. 

De blir belönade för hur 

mycket pengar de dragit in till 

företaget. Jag vill gå hem och 

Här blir det belönade 

efter hur mycket 

pengar de tjänar, jag 

Arbetssätt Anledningen till att 

skapa en god 
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känna mig nöjd med att jag 

har hjälpt någon att minska 

deras smärta eller komma 

tillbaka till någon aktivitet 

som de vill göra. 

vill vara nöjd med 

vad jag gör för 

patienten. 

patientrelation 

3.6 Etiska överväganden  

Eftersom det var studiens författare som var forskningsobjekt fanns informerat samtycke. 

Information kring studiens upplägg och syfte skickades till verksamhetsansvarig på 

praktikplatserna för att få tillåtelse att genomföra studien (se bilaga B och C). Huvudansvarig 

för studenterna på deras praktikplatser var införstådda i studiens syfte och gav informerat 

samtycke för författarna att genomföra den självreflektiva studien på praktikplatserna. 

Objekten för studien var författarna själva men händelsen involverade patienter och personal 

på praktikplatsen. Dessa personer och samtligt material anonymiserades och tystnadsplikt 

gällde samtliga som var involverade i studien.  

Information och material gällande studien diskuterades endast mellan författarna och 

handledaren.   

4 RESULTAT 

4.1 Kritisk incident, student 1 

4.1.1 Box 1 

 

Utspelas den 11/12 2013 på en privat fysioterapeutklinik i Perth, Australien. 

Student 1 och handledaren befann sig i ett behandlingsrum tillsammans med en patient. Patienten 

och handledaren pratade om lite allt möjligt, men framförallt om patientens arbetsplats. Studenten 

stod och behandlade manuellt och deltog inte i konversationen. Patienten berättade att hon kom till 

den här kliniken eftersom en av hennes kollegor som gått hit tipsade henne om det. Då frågade 

handledaren vem den personen var och patienten svarar med för och efternamn. Handledaren sa då 

att han mycket väl kommer ihåg den patienten. Han berättade att hon kom in med en knäskada som 

hon ådrog sig under en nätbolls-match. Sedan berättade han att de lagt upp ett bra, intensivt 
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rehabiliteringsprogram som hon hade följt med mycket goda resultat. Han berättade att hon nu 

återgått till 100 % med sina tidigare aktiviteter. Patienten var glad att höra detta sedan fortsatte 

konversationen om något helt annat.  

 

4.1.2 Anledningar till att skapa en god patientrelation 

Studentens förväntningar på utlandspraktiken i Australien var att fysioterapin i mångt och 

mycket skulle påminna om den fysioterapi hon erfarit i Sverige. Det gjorde den också i flera 

aspekter: undersökning- och behandlingsmetoder kändes igen från det som högskolan i 

Sverige undervisat om. Handledarna på kliniken försökte alltid hålla sig uppdaterade med 

den senaste forskningen precis som studenten upplevde att handledarna i Sverige gjorde. 

Studenten upplevde att tillvägagångssättet för att skapa en god patientrelation var det som 

skiljde sig mest från det studenten sett tidigare. Strategin för att åstadkomma en god 

patientrelation var att inte fokusera på patientens funktionsnedsättning utan snarare 

konversera om diverse privata samtalsämnen. Studenten uppfattade fysioterapeutens sätt att 

konversera med patienten som att han gled emellan vad som studenten uppfattade som 

godtagbara och icke godtagbara samtalsämnen. Det var så den kritiska incidenten inträffade. 

Incidenten (se Box 1) uppfattades som kritisk eftersom fysioterapeuten spred information 

som studenten såg som konfidentiell. Fysioterapeuten berättade till synes obekymrat om en 

annan patients tillstånd och rehabiliteringsutveckling. Studenten upplevde det som irrelevant 

för fysioterapeuten att berätta för den aktuella patienten om dennes kollegas tillstånd eller 

rehabilitering. Fysioterapeutens agerande och förmåga att dela med sig av konfidentiell 

information uppfattades som ett sätt att få patienten att få ökat förtroende för honom. 

Studenten upplevde att det var ett respektlöst agerade utifrån de sekretesslagar som gäller, 

kring etiken för säker vård men framförallt gentemot patienten han berättade om. Studenten 

har tidigare inte varit med om att sekretessbelagd information har spridits från vårdgivare till 

vårdtagare och blev därför väldigt förvånad över hur lättvindigt fysioterapeuten spred 

informationen till sin patient. Studentens förförståelse för sekretesslagar inom vården innan 

hon lämnade Sverige var inget hon hade tänkt på speciellt mycket utan det framkom först när 

situationen blev kritisk. Då visade det sig hur mycket hon värdesätter sekretesslagen och 

vikten av att respektera den. 

Under min utbildning har jag lärt mig mycket om lagar och regler kring 

information som ses som konfidentiell mellan behandlare och patient. Här pratade 

handledare om en annan patient som om det var hur naturligt som helst och att 

ingen information behövde undanhållas. – Student 1  

Som tidigare beskrivet var det fysioterapeut-patientrelationen som skiljde sig mest jämfört 

med studentens tidigare erfarenheter. Studenten hade tidigare inte upplevt det sättet att föra 

ett samtal på med patienter.  
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Dom blir lite buddy-buddy för att kunna ragga mer patienter. Ja för jag har ju 

märkt att de inte bara gör det för att dom är sociala personer utan ofta slutar det 

med att de frågar om de känner någon som är i behov av fysioterapi. – Student 1  

Studenten upplevde att det fanns flera anledningar för fysioterapeuten att skapa en sådan 

patientrelation; dels för att öka chansen till en effektiv behandling och dels syftet att öka 

inkomsten till kliniken. Studenten upplevde att det fanns både för- och nackdelar med ett 

sådant arbetssätt. 

Fördelen med att ha en sån relation med sina patienter är väl att de blir mer 

motiverade att komma dit… allting försöks göras ganska lustfyllt och roligt vilket 

kanske gör behandling mer effektiv. – Student 1 

Samtidigt upplevde studenten en konflikt hos sig själv kring att det fanns ett vinstdrivande 

syfte med att skapa en sådan relation med patienterna och att få dem att komma in väldigt 

ofta till kliniken. Studenten har tidigare inte stött på ett sådant arbetssätt vid sina tidigare 

praktikplatser och hon upplevde att det kolliderade med hennes grundvärderingar kring 

vård. 

Att det inte bara är för patientens bästa utan det är även för att tjäna pengar. Och 

jag tycker inte att vård överhuvudtaget skall baseras på pengar men jag vet att 

samhället ser ut så i många lägen. – Student 1  

Studenten insåg att detta arbetssätt inte nödvändigtvis var något som var allmängiltigt för 

alla australiensiska fysioterapikliniker men i hemlandet hade studenten inte erfarit detta 

tillvägagångssätt för att skapa en god patientrelation, alltså att fysioterapeuten pratat om 

saker som inte direkt rör patienten han/hon har framför sig eller frågat om patientens 

anhöriga har behov av fysioterapi. 

Man skapar en bra kontakt och man behöver inte hålla på och komma in på skinnet 

på folk på det sättet för du behöver inte fiska för att få in fler folk till din klinik, för 

det handlar inte om att tjäna pengar på det sättet inom vår primärvård. – Student 1 

Under diskussionen i steg tre i reflektionsprocessen framkom det att studenten upplevde att 

det är upp till varje fysioterapeut att rannsaka sig själv och reflektera över hur han/hon vill se 

på sin profession. Hur man skall agera som fysioterapeut upplever studenter har att göra 

med hur man själv vill bli behandlad.  

Det är viktigt att man ser till sig själv kanske, och hur man själv vill bli behandlad 

som patient. – Student 1 

Studenten upplevde att det finns flera anledningar att skapa en god patientrelation. 

Studenten insåg att om man jobbar inom en privat vårdinstans är fokus inte bara att göra sitt 
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bästa för att hjälpa varje patient utan kanske också göra sitt bästa för att vara en tillgång för 

företaget. 

4.1.3 Relation – fysioterapeuten, patienten, studenten 

Studenten har tidigare erfarit olika typer av kommunikation mellan fysioterapeut och 

patient. Ibland har kommunikationen varit på en mycket professionell nivå. Därmed har 

patienten nästan hamnat i underläge för att fysioterapeuten mer berättar för patienten vad 

han/hon skall göra istället för att göra patienten mer delaktig i sin rehabilitering. 

Konversationen som skedde under den kritiska incidenten (se Box 1) var raka motsatsen till 

en sådan professionell konversation. Under incidenten var det studenten som behandlade 

och fysioterapeuten kunde därför fokusera på att konversera med patienten.  

Jag blev chockad över hur privat konversationen var. Handledaren och patienten 

hade god kontakt med varandra som om de nästan var vänner som hade en lättsam 

konversation och inte alls befann sig i en professionell situation. – Student 1  

Det förvånade studenten att fysioterapeuten tyckte en sådan typ av konversation var lämplig 

men samtidigt förstod studenten att detta var något återkommande med alla fysioterapeuter 

på praktikplatsen under hela den verksamhetsförlagda utbildningen i Australien. Tidigare 

har inte studenten upplevt situationer då fysioterapeuten inte undviker några som helst 

samtalsämnen utan att allt känns okej och rimligt att prata om. 

De går från personlig till väldigt privat väldigt snabbt och det är ju väldigt 

annorlunda jämfört med var jag varit med om innan. – Student 1 

Vanligtvis när främmande situationer uppkommit på studentens tidigare praktikplatser i 

Sverige har hon vågat ifrågasätta eller ta en diskussion med handledaren för att ta reda på 

varför fysioterapeuten agerade som han/hon gjorde. Däremot upplevde studenten inte 

samma trygghet att ta upp frågan på utlandspraktiken.  

Hemma tror jag att jag känner mig mer bekväm med att ifrågasätta men här blir 

jag mer såhär, vill visa respekt och vara till lags. – Student 1  

Därför valde studenten att inte ta upp frågan med fysioterapeuten. Studenten har alltid tyckt 

att det är viktigt att relationen mellan student och handledare fungerar smidigt för att 

praktiken skall vara så givande som möjligt. Innan resan var det en farhåga hos studenten att 

relationen inte skulle fungera, vilket gjorde att studenten gjorde allt för att skapa en god 

relation. Denna relation som byggts upp mellan studenten och handledaren under ett antal 

veckors tid var, enligt studenten, för värdefull för att riskeras genom att ta upp en känslig 

fråga. 

Jag var så otroligt tacksam för att jag fått chansen att komma dit och göra praktik 

där. Jag hade ju jobbat upp en bra relation mellan mig och handledaren och jag ville 
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inte förstöra den. Ville inte sätta mig på tvären och ifrågasätta deras arbetssätt. – 

Student 1  

Under diskussionen tillsammans med medförfattare och handledare på högskolan framkom 

det olika förslag på hur studenten hade kunnat hantera situationen eller hantera en liknande 

situation i framtiden. Studenten upplevde att det uppkommer mycket känslor när man 

upplever något som är kritiskt och det kan då vara svårt att ta upp det på ett lugnt och sansat 

sätt. Handledaren på högskolan och studenten diskuterade hur hon hade kunnat ta upp 

frågan om sekretess och kom fram till att studenten hade kunnat söka förståelse för 

handledarens agerade utifrån ett nyfiket perspektiv.  

Jag hade kunnat lägga upp det på ett bättre sätt med mer nyfikenhetsperspektiv. 

Viktigt att låta det landa så att det inte tas upp när det är laddat med så mycket 

känslor. – Student 1  

I mångt och mycket påminner svensk och australiensisk fysioterapi om varandra och sättet 

att undersöka och olika behandlingsmetoder var i stort sett detsamma. Kommunikationen 

med patienten skilde sig däremot en hel del från det som studenten sett tidigare. I jämförelse 

med studentens tidigare erfarenheter från svenska fysioterapikliniker var kommunikationen 

mer på en vänskaplig nivå där inget samtalsämne verkade för privat för att ta upp. 

4.2 Kritisk incident, student 2 

4.2.1 Box 2 

 

Utspelas den 13/12 2013 på en fysioterapiklinik i Bangkok, Thailand. Språken som 

talas under incidenten är engelska och thailändska. Under förmiddagen har 

studenten praktik på den polikliniska neuroavdelningen.  

Efter att ha skrivit journal på föregående patient gick student 2 fram till handledaren som stod vid 

en brits och samtalade på thailändska med en ny patient som låg där, en mycket liten och gammal 

dam. Handledaren vänder sig till studenten och säger på engelska att patienten har problem med 

hållningen och att denne skulle behandla detta i liggande position. Studenten frågar då handledaren 

om problemet är muskellängd så stretching behövs eller om patienten skulle gynnas av att träna 

ryggmuskulaturen. Vid denna fråga uppstår förvirring och de båda tittar frågande på varandra. 

Sedan börjar patienten att hosta och hostan ville inte ge sig så studenten frågar handledaren om de 

ska hjälpa patienten att sätta sig upp för andningens skull. Handledaren frågar då om studenten vill 

göra behandlingen i sittande. Studenten svarar att hon tycker det känns bäst att hjälpa patienten 

sluta hosta innan hon utför någon behandling, då hon tycker att andningen verkar ansträngd i 

nuläget. Handledaren och studenten hjälps då åt att sätta patienten på sängkanten. Handledaren 
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förflyttar överkroppen och studenten benen. Hostan försvinner men p.g.a. svår kyfos kan patienten 

inte sitta utan stöd bakom ryggen så studenten sätter sig intill patienten och stödjer med ganska 

mycket kraft. Handledare ställer sig upp och berättar sedan att patienten har Parkinson och 

höftledsplastik, förstår några ord engelska och går sedan därifrån. Studenten försöker med hjälp av 

engelska och sin lediga hand visa och assistera några axelrörelser medan hon sitter bredvid och 

stöttar patientens position. Hon får endast lite hjälp i rörelserna som svar på kommunikationen. 

Patienten rör inte en min eller tar någon ögonkontakt. Efter en stund håller patienten kvar i 

studentens hand efter en repetition, verkar titta på studentens tatuering på armen och säger något 

på thailändska. Studenten svarar på engelska: ”det är en tatuering”. Patienten fortsätter sedan titta 

rakt fram. Efter ett antal minuter kommer handledaren tillbaka och tittar på studenten. Studenten 

berättar vad hon gjort. Handledaren börjar då prata med patienten på thailändska, utför en 

behandling för ländryggen och hjälper sedan patienten tillbaka till sina anhöriga för hemfärd. 

Studenten går på lunch med de andra innan handledaren kommer tillbaka och inget mer sägs om 

tillfället.  

4.2.2 Nya metoder 

Att möta nya behandlingsmetoder under sin VFU i Thailand var något som student 2 

förväntade sig. Student 2 hade ett år tidigare mött Thailändska utbytesstudenter som berättat 

om passiva behandlingar och apparatbehandlingar, vilket student 2 inte varit van vid sedan 

tidigare VFU i Sverige. Under sin kliniska praktik i Thailand mötte student 2 mycket riktigt 

nya behandlingsmetoder. Analysen pekar på viss olikhet mellan Sverige och Thailand för 

vilka metoder som används vid fysioterapeutisk behandling och hur student 2 upplevde 

detta. Studenten mötte vissa metoder som hon förstod men även metoder som byggde på helt 

andra teorier än de hon var van vid och som hon inte alls förstod. Under praktiken testades 

metoder av båda sorter och den metod som handledaren trodde hade bäst effekt och 

patienten tyckte hjälpte mest valdes. 

Det finns ju vissa saker som överlappar och när man pratar mobilisering och såna grejer så 

kan man oftast förstå varandra, men när de börjar gå in och prata sina, både den här Votja-

tekniken som de har på pediatriken och när de börjar prata PNF och sånt där då är jag ju 

lost. – Student 2 

Studenten lärde sig att det finns fler sätt att behandla på än de som lärs ut i Sverige.  Att 

svenska och thailändska fysioterapeuter ibland arbetar på olika sätt blev uppenbart. För att 

kunna utföra fysioterapeutisk behandling så visade sig dock andra mer vardagliga och för 

studenten i den svenska kulturen mer självklara, faktorer spela in. Även vissa olikheter i 

kunskapsbasen uppdagades, men vid den kritiska incidenten (se Box 2) visade sig dessa 

olikheter inte alls vara den mest utmanande och försvårande faktorn. 
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4.2.3 Ett helt nytt språk, verbalt och kroppsligt.  

En faktor som student 2 uppfattade som kritiskt var språket. Studenten talade svenska och 

engelska, patienten talade thailändska och handledaren talade engelska och thailändska. 

Detta ledde till att studenten och patienten inte hade något gemensamt språk att 

kommunicera med. Efter att handledaren gått så fanns ingen som tolkade och hjälpte 

studenten och patienten med den verbala kommunikationen. Detta upplevdes av studenten 

vara mycket begränsande, då verbal kommunikation är en stor del av undersökning och 

behandling, enligt det sätt som studenten har erfarenhet av från sitt hemland. 

Vet jag inte riktigt vad jag ska göra eller hur jag ska lösa någonting. Jag blev väldigt 

medveten om att jag pratar svenska och engelska, patienten pratar Thailändska och att 

handledaren som är kopplingen mellan våra språk just gick därifrån. – Student 2 

Situationen blev svårare genom att studenten inte lyckades skapa någon annan kontakt med 

patienten, via ögon eller kroppsspråk, trots försök. Patientens avstående från ögonkontakt 

och verbal kommunikation tolkades av studenten som ett missnöje, vilket studenten 

upplevde ytterligare försvårande för att kunna utföra en behandling.  

Jag tolkade patienten som missnöjd eller i alla fall inte nöjd, med mig på grund av inget 

leende, ingen ögonkontakt eller försök till kommunikation. – Student 2 

Studenten var sedan praktiken i hemlandet van vid ögonkontakt och ett minspel som 

studenten upplevde som samförstånd även vid det allra svåraste konversationerna. 

Studenten upplevde inte att hon och patienten hade ett sådant samförstånd men kravet på 

behandling kvarstod från handledaren, vilket var nytt och förvirrande för studenten. När 

studenten senare reflekterades över situationen tillsammans med medförfattaren så 

framkom tankar om skillnader i kroppsspråk och studenten medgav att det kan ha handlat 

om en svårighet att förstå varandras kroppsspråk istället för ett missnöje från patienten.  

Just också eftersom de visar så otroligt lite i kroppsspråket. De har ett väldigt fattigt 

kroppsspråk tycker jag. Ja eller om det kanske är så att de har ett annat kroppsspråk. De 

kanske kan läsa av varandra bättre. – Student 2 

Incidenten försvårades ytterligare genom att det var återkommande problem med 

kommunikationen mellan handledaren och studenten med missförstånd relaterade till 

oförmåga att förstå den andres engelska uttal. Detta gjorde att studenten undvek att berätta 

för handledaren om hur situationen upplevdes eller hitta ett sätt att be om hjälp.  

Kändes som att jag borde ha gjort det men vi hade så otroligt stora kommunikationsproblem 

så det va näst intill omöjligt tyckte jag och jag ville verkligen inte att hon skulle missförstå 

det här, precis som det kändes att vi typ missförstått varandra från och till hela dagen.          

– Student 2 

Att inte kunna språket var också hämmande för att själv tillgodogöra sig information från 

exempelvis journaler, vilket studenten var van att göra hemma i Sverige. På kliniken var alla 

journaler skrivna på thailändska. Detta gjorde att den komplicerade kommunikation som 
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påverkade relationen mellan student och handledare blev av ännu större vikt för studentens 

arbete. På grund av språkbarriären kände sig studenten beroende av handledaren för att 

kunna fullgöra sin uppgift och när denne gick beskrevs en känsla av hjälplöshet. 

Kommunikationssvårigheterna ledde till att studenten blev sittande en lång stund utan att 

agera. Detta gav i sin tur en känsla av inkompetens.  

När hon [handledaren] går därifrån så vet jag heller inte hur jag ska få tag på den 

informationen och vet inte hur jag ska tackla den här situationen så jag sitter bara där.         

– Student 2 

För studenten visade sig språket vara något hon tidigare tagit för givet och nu när 

komplikationer uppkom så försvårade det arbetet avsevärt. Studenten upplevde att den 

svenska utbildningen som hon hade med sig utgick ifrån möjligheten att få en verbal feed-

back från patienten vid undersökning/behandling. Studenten hade dock inte tidigare förstått 

hur beroende hon faktiskt varit av språket i sitt fysioterapeutiska arbete. Mot slutet av sin 

praktikperiod insåg hon att endast ett fåtal nyckelord öppnar många dörrar och för att kunna 

utföra fysioterapeutiska åtgärder behöver man inte kunna ett helt språk flytande.   

4.2.4 Föreställningar om förväntningar 

Studenten upplevde sig inte vara medveten om patientens och handledarens förväntningar 

på henne vilket hon tidigare varit van vid från praktiken i Sverige. Att inget inledande samtal 

om förväntningarna förekom var ytterligare en anledning till varför studenten upplevde 

incidenten som kritisk. Att detta inte förekom kan ha berott på att studenten och handledare 

endast skulle jobba tillsammans under ett fåtal dagar.  

Det först som slog mig efter att handledaren gick därifrån var att jag har ingen aning om 

vad jag håller på med, alltså hon låter så bestämd när hon säger att jag ska göra saker men 

jag har ingen aning om vad jag ska göra, jag har ingen aning om vad hon gör i vanliga fall, 

jag har inte läst några journaler, jag vet inte vad patienten brukar få för hjälp så jag vet inte 

vad jag ska göra. – Student 2 

Incidenten upplevdes påverkas av språket, då svårigheter för studenten och handledaren att 

förstå varandra valde studenten att inte ta upp frågan om vilka förväntningar som fanns. I 

efterhand upplevde dock studenten att samtal om förväntningar hade varit av stor vikt för att 

kunna utföra ett bra jobb och må bra på praktikplatsen.  

Blev jätteilla till mods liksom, att jag kände att jag gärna ville göra någonting men jag fick 

ingen hjälp och jag hade ingen aning om hur jag skulle lösa det liksom. – Student 2  

Jag kände ju verkligen att jag ville göra ett bra jobb. Jag kände att patienten hade rätt till 

det och kände att det var synd om patienten som egentligen hade fått asså mig som 

fysioterapeut när jag inte, för jag kände att jag kan liksom inte leverera en bra behandling 

och den här patienten skulle få en sämre behandling för att min handledare bestämde sig för 

att jag skulle göra det här och bara gick därifrån. – Student 2 
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Handledaren uppfattades ställa höga krav på studenten i och med att hon lämnade studenten 

att helt ensam utföra behandlingen på patienten. De oklara förväntningar ledde till att 

studenten upplevde att hon misslyckades och skämdes över att inte kunna prestera så bra 

som hon trodde att handledaren ville.  

På grund av språkbarriären kunde studenten inte läsa i journalen vilken behandling 

patienten tidigare fått eller fråga patienten själv om vilka förväntningar som denne hade på 

behandlingstillfället.  Detta var det sätt som hon lärt sig att hantera situationen på vid 

liknande situationer i Sverige. Studenten hade sedan utbildningen och tidigare VFU en 

förförståelse om att patienten bör vara aktiv och delaktig i sin egen behandling. Genom att 

studenten inte lyckades göra patienten delaktig ledde detta till känslor av tillkortakommande 

och hon skämdes inför både handledare och patient.  

Jag tyckte det var pinsamt när min handledare kom tillbaka. Asså, både inför patienten och 

för handledaren. Jag har ju ingen aning om sen va de två började prata om. Hon 

[handledaren] började fråga mig vad jag hade gjort, jag berättade och sen började de prata 

på thailändska liksom. Och jag har ju ingen aning om vad patienten förväntade sig från mig, 

eller om patienten hade godkänt att jag skulle göra en behandling, eller vad de gjorde i 

vanliga fall eller vad hon hade för förväntningar.– Student 2 

Att inte fastställa förväntningarna hos handledare och patient ledde således i denna incident 

till oro, osäkerhet och en känsla av misslyckande hos studenten.  

4.3 Sammanfattning – lärdomar och insikter från incident 1 & 2 

Syftet med studien var att utforska studenternas fysioterapeutiska förförståelse utifrån mötet 

med en ny fysioterapeutisk kultur. Studenternas förväntningar innan resan såg olika ut på 

grund av olika livserfarenheter och deras olika destinationer. Student 1 förväntade sig att den 

australiensiska fysioterapin skulle påminna henne om den svenska fysioterapin medan 

student 2 snarare förväntade sig en ganska stor skillnad mellan fysioterapi i Sverige och 

Thailand.  

Svårigheterna och utmaningarna låg mycket i kommunikationen och språket för båda 

studenterna. Student 2 upplevde oförmågan att kommunicera verbalt och icke-verbalt som 

problematisk. Problemet för student 1 var inte att förstå språket utan snarare att förstå en 

annan typ av kommunikation. Detta sätt att kommunicera förvånade henne på det viset att 

den var väldigt privat och låg på en vänskaplig nivå.  

Trots att studenterna åkte till vitt skilda länder kom förväntningarna de hade på 

utlandspraktiken inte att gälla den kritiska incident de sedan upplevde. Vilken typ av 

fysioterapi man utför eller vilka metoder som används upplevde inte studenterna som 

kritiskt, utan det var snarare det sociala samspelet mellan handledare, student och patient 

som upplevdes annorlunda och således gav upphov till kritiska incidenter. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Datagenerering 

Data i studien genererades genom diskussioner utifrån frågor i det reflektiva ramverket. 

Diskussionerna gjordes via internet och dataprogrammet Skype då författarna och 

handledare befann sig i olika världsdelar. Att föra diskussioner via internet var svårare än 

författarna tidigare tänkt sig då uppkopplingen ibland var bristfällig och samtalspartnern föll 

bort eller samtalet avbröts helt och hållet. Detta gjorde att diskussionen inte flöt lika smidigt 

som om författare och handledare hade befunnit sig på samma ställe. Vid transkribering 

hittades vissa ställen i diskussionen där den kanske skulle ha utvecklats mer om 

diskussionerna kunnat genomföras utan avbrott. Författarna och handledaren kunde heller 

inte läsa av varandras kroppsspråk under diskussionerna då de inte såg varandra. 

Webbkamera kunde inte användas på grund av dålig uppkoppling. Även detta kan ha 

påverkat hur diskussionerna blev. Dock tror inte författarna att studien hade kunnat utföras 

på något annat vis utifrån situationen.  

Författarna tyckte att reflektionsramverket var ett bra verktyg för att fundera kring vad som 

faktiskt hände i den kritiska incidenten. Det gav dem möjlighet att fundera över sin egen roll i 

situationen och hur andra kan ha tänkt i situationen. Ingen av frågorna var kopplade till 

fysioterapi eftersom det är ett övergripande reflektivt ramverk som skall kunna användas till 

alla sorters incidenter (Wickford, 2013). Utifrån valda incidenter kom mycket av resultatet 

inte att handla om fysioterapi så som undersökning och behandling utan en annan aspekt av 

yrket; patientrelationer och kommunikation. 

Arbetet utgår ifrån studenternas perspektiv och varken den kliniske handledarens eller 

patienternas åsikter kring incidenten har studerats. Författarna inser att forskningen som 

finns i bakgrunden av studien kommer från västvärlden, vilket kan ha färgat studiens 

resultat. Incidenterna har därför värderats utifrån västerländska måttstockar gällande hur 

studenter, handledare och patienter skall bete sig under en VFU. Att i eventuell framtida 

forskning låta personer ur båda kulturerna få uttrycka sina åsikter tror författarna skulle ge 

viktig information.  

I början av arbetet med studien var tanken att andra diskussionen i ramverket skulle gjorts 

med handledaren på plats för att få större kulturell inblick. Båda studenterna upplevde dock 

en svårighet med att ta upp känsliga frågor med sina respektive handledare. Delany och 

Watkin (2009) menar att ett reflektionsprogram för studenter gav studenterna möjligheter 

att få reflektera och diskutera situationer utan den kliniska handledaren. Detta gav 

studenterna möjlighet att öppna sig och dela sina personliga tankar utan att riskera 

relationen mellan student och handledare (Delany & Watkin, 2009). Detta överensstämmer 

med det båda studenterna upplevde. En diskussion med de kliniska handledarna på 

praktikplatserna i Australien och Thailand hade gett en helt annan inblick och förståelse. 
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Dock upplevde studenterna svårigheter med att diskutera sina åsikter med sina handledare 

på utlandspraktikerna. Student 1 kände att hon inte ville sätta den relation hon byggt upp 

med handledaren på spel. Hon tyckte det kändes tryggt att reflektera över situationen med 

medförfattaren och handledaren på högskolan men inte med den kliniska handledaren då 

hon var orolig att det kunde komma att påverka utgången av praktikperioden. Student 2 

upplevde en liknande känsla och ville inte riskera att handledaren skulle missförstå henne, 

vilket ledde till att hon inte tog upp incidenten. Efter diskussionen med handledaren på 

högskolan framkom dock tillvägagångssätt för att kunnat söka förståelse för handledarens 

agerade utifrån ett nyfiket perspektiv.  

 

5.1.2 Dataanalys  

Författarna genomförde sina kvalitativa innehållsanalyser separat men analyserna skickades 

sedan till den andra medförfattaren för att säkerställa att meningsenheterna var tydliga och 

att kategoriseringen var trovärdig. Det hade varit önskvärt att författarna gjort ännu en 

analys på varandras material för att göra analysen mindre partisk och gett möjligheten till 

triangulering av analysen. Detta hade kunnat öka analysens bekräftelsebarhet (Malterud, 

2009). På grund av att författarna befann sig i olika länder kunde författarna inte samarbeta 

lika tidseffektivt som om de varit på samma ställe. Detta ledde till en tidsbegränsning som 

gjorde det problematiskt för författarna att ge en andra inblick i varandras material. Dessa 

praktiska skäl inser författarna kan ha påverkat resultatet och präglar analysens trovärdighet. 

Malterud (2009) menar att förförståelsen är det bagage som författaren tar med sig in i 

forskningsprocessen och detta kommer påverka författarens sätt att samla och läsa data. Av 

denna anledning kan det vara komplicerat att distansera sig till materialet inom den 

kvalitativa forskningen. Viktigt är då att författarna är medvetna om att det kan spela in på 

analysens utfall (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  Författarna till denna studie inser 

att deras förförståelse präglar tolkningen av data men i denna studie var det just 

förförståelsen som skulle utforskas vilket gör den till en del av materialet. Författarna har 

dock försökt stärka studiens trovärdighet genom att beskriva sina tidigare möten med 

fysioterapi och andra kulturer. Genom denna beskrivning vill författarna berätta om sin 

förförståelse för de ämnen som diskuteras och på så sätt öka studiens trovärdighet (Malterud, 

2009).    

5.2 Etikdiskussion 

Studien beskriver författarnas agerande och reaktioner på incidenterna. Författarna har till 

största möjliga mån försökt anonymisera de andra personerna som var involverade när 

incidenterna skedde. För utomstående går det inte att identifiera någon av personerna som 

beskrivs i incidenterna. Författarna hade kunnat göra alla personer inblandade könsneutrala 

för att säkra anonymiteten ytterligare. Men då både Bangkok och Perth är två storstäder 
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ansåg författarna att det inte går att förstå vilka sjukhus eller privata kliniker som 

incidenterna upplevts på och därmed heller inte personerna. 

Vad gäller incident 1 uppkom ett etiskt dilemma när handledaren bröt mot gällande 

sekretesslag (The Privacy Act 1988, 2013). Då studenten inte var insatt i landets lagar var hon 

osäker på hur hon skulle agera, medan om samma sak hade skett i Sverige skulle situationen 

anmälts till socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). I efterhand insåg student 1 att hon kunde 

diskuterat situationen med ansvarig på kliniken i Australien. 

Student 2 upplevde incidenten som ett etiskt dilemma när hon inte kunde uppfylla kraven 

som hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) kräver i Sverige. Lagen postulerar en vård 

och behandling som genomförs i samförstånd med patienten (Hälso- och sjukvårdslagen, 

SFS, 1982:763). Författarna vet inte om thailändsk hälso- och sjukvårdslagstiftning 

överensstämmer med svensk lagstiftning. Det är i nuläget svårt att ta reda på men student 2 

upplevde att hennes förståelse för hälso- och sjukvårdlagen i Sverige påverkade hennes 

tankesätt och agerande i Thailand. På grund av att studenten och patienten inte kunde förstå 

varandra verbalt visste inte student 2 om patienten samtyckte till den behandling hon valde 

att utföra. Hade den kliniska handledaren varit där hade hon kunnat kommunicera med 

patienten genom handledaren.  

5.3 Resultatdiskussion  

Författarnas fysioterapeutiska förförståelse utforskades i en ny kulturell kontext, vid 

fysioterapikliniker i Thailand respektive Australien. Studenterna kom fram till olika faktorer 

som påverkade dem och i det här kapitlet kommer både gemensamma och separata 

synpunkter diskuteras. Deras fysioterapeutiska förförståelse kopplades mer till VFU än den 

teoretiska utbildningen de hade sedan tidigare. Författarna upplevde att ämnen så som 

relationer och språk/kommunikation är mer centrala i det fysioterapeutiska arbetet än de 

tidigare antagit. De upplevde att de fick större insikt om hur det är att jobba som 

fysioterapeut, att yrket innebär mycket mer än att kunna sina tester och behandlingstekniker. 

Nedan följer en diskussion om viktiga aspekter av resultatet. Texten är rubricerad som 

förväntningar, sekretess, kommunikation och utbildning för att tydliggöra diskussionen. 

5.3.1 Förväntningar 

I resultatet framkom en kategori benämnd som föreställningar om förväntningar. Student 2 

och hennes handledare på praktiken i Thailand hade inget inledande samtal om deras 

respektive förväntningar i början av praktiken, vilket var en orsak till att incidenten 

upplevdes kritisk. I Sverige var student 2 van vid att ha ett inledande samtal angående 

förväntningar på första dagen på en ny praktikplats. Detta inledande samtal upplevdes som 

betryggande av student 2 då hon upplevde att hon fick en bättre förståelse för vilka krav som 

ställdes på henne och vilken roll hon hade på den nya praktikplatsen. Eftersom detta var 

studentens upplevelse om hur första dagen med en ny handledare vanligtvis brukar se ut, var 

det främmande och nytt att inte ha ett inledande samtal.  
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Det finns forskning som stödjer att studenter behöver tydliga riktlinjer och påvisar vissa krav 

som behöver tillgodoses på praktikplatsen för att den kliniska utbildningen skall bli så bra 

som möjligt (Aldabah et al., 2011). Delaktighet i arbetet, tydliga arbetsuppgifter, 

individualisering och uppfinningsrikedom är exempel på faktorer som studenter inom hälso- 

och sjukvårdsutbildningar skattar som viktiga för att vara nöjda med sin praktikplats 

(Aldabah et al., 2011). Vid jämförelse mellan önskade nivåer av tidigare nämnda faktorer och 

hur studenterna upplever sin arbetsplats så finns dock fortfarande ett glapp att fylla mellan 

önskningar och verklighet (Aldabah et al., 2011). Studenterna framhäver tydliga 

arbetsuppgifter som den enskilt viktigaste faktorn, då de upplever att detta minskar deras oro 

i den för dem nya miljön. Att få tydliga och detaljerade instruktioner leder till minskad 

ängslan och nervositet (Chan, 2002).  

Här finns också kulturella faktorer som kan spela in: vilka roller som studenter och 

handledare har kommer att påverka deras förväntningar på varandra. Det finns olika makt-

avstånd (eng. power-distance) i olika kulturer (Noorderhaven, 1999). Makt-avstånd 

definieras som ”den utsträckning de med mindre makt inom institutioner och organisationer 

i ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad” (Hofstede, 2001, s.98). 

I vissa länder, så som skandinaviska länder, finns ett litet förhållande av makt vilket innebär 

att man strävar efter att vara jämlik med alla i sin omgivning och att status inte är något 

eftersträvansvärt (Noorderhaven, 1999). Däremot finns det andra kulturer där det finns ett 

stort maktförhållande och där det är önskvärt att ena parten är en auktoritet med mer makt 

och högre status (Noorderhaven, 1999). I efterhand har studenterna insett vikten av dessa 

aspekter och att det är viktigt att man är medveten om maktbalansen i en ny kultur om man 

skall kunna anpassa sig till den.  

Författarna kan endast spekulera i hur maktförhållandet mellan student 2 och den 

thailändska patienten såg ut. Ett annorlunda förhållande av makt än det hon var van vid i 

Sverige kan förklara varför kommunikationen såg annorlunda ut. Att, som tidigare beskrivet, 

låta handledare och patienters åsikter inkluderas i arbetet skulle kunna tydliggöra liknande 

situationer.  

5.3.2 Sekretess 

Ur analysen framkom kategorin anledningar till att skapa en god patientrelation. Student 1 

upplevde att handledaren hade en önskan om att skapa en god patientrelation mellan sig och 

sin patient. Under patientmötet bröt handledaren mot gällande sekretesslag vilket student 1 

upplevde som kritiskt (se Box 1). Sverige och Australiens sekretesslagar går i linje med 

varandra. I Australien gäller sedan 1988 personuppgiftslagen Privacy Act 1988, med 

bestämmelser över hur personliga uppgifter skall handskas med inom bland annat hälso- och 

sjukvården. Lagpunkt nio och elva beskriver särskilt att personuppgifter endast skall 

användas i sammanhang som anses relevanta. Personliga uppgifter måste hållas 

konfidentiellt om inte personen det gäller godkänner att det sprids (The Privacy Act 1988, 

2013). Enligt Sveriges offentlighets- och sekretesslag (SFS, 2009:400) skall varje patients 

integritet respekteras och ingen information skall spridas. Finns det anledning att 

vidarebefordra information skall patienten klart och tydligt göras medveten om detta 
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(Offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400). Därmed fanns det vid jämförandet av lagar 

inga skillnader länderna emellan. Lärdomarna studenten tar med sig handlar dels om vikten 

av att säkra god patientvård där regler och lagar respekteras, men framförallt vikten av god 

kommunikation och olika tillvägagångssätt för att interagera med sin patient.  

Donaghy & Morss (1999) menar att reflektion kan ge en djupare insikt i varför en individ 

agerar som hon gör. Tack vare reflektionsramverket kunde studenten analysera och 

reflektera över situationen och på så vis lära sig på vilket sätt hon vill jobba i framtiden som 

blivande fysioterapeut. 

5.3.3 Kommunikation 

Både kategorin om språk, verbalt och icke-verbalt, samt kategorin om relationen mellan 

handledare, student och patient mynnade ut från diskussioner om olika sorters 

kommunikation. Jirwe, Gerrish, & Emami (2010) menar att kommunikation är mer än bara 

att verbalt kunna framföra information till en annan individ. Kroppsspråket, så som tonläge 

och ansiktsuttryck, är en komplex del av kommunikation mellan människor.  

För student 2 upplevdes det nya språket och kroppsspråket som en barriär mellan henne, 

handledaren och patienten. En av svårigheterna i incidenten uppstod då studenten och 

patienten inte talade samma språk och studenten upplevde sig inte ha förmågan att läsa av 

patientens kroppsspråk. Detta tillsammans med att studenten inte kunde läsa journalerna 

gjorde att studenten inte visste vilka förväntningar patienten hade på behandlingstillfället. 

Att kunna ta del av patientens förväntningar upplevde studenten som en viktig del i den 

fysioterapeutiska utbildningen hon hade med sig från Sverige. När studenten inte kunde 

konversera med patienten på det sätt hon var van vid ledde det till en osäkerhet. 

Möjligheten att interagera med patienten är väsentlig för en god och effektiv vård (Jirwe et 

al., 2010; Taylor, Nicolle, & Maguire, 2013). Om patienten kan kommunicera med sin 

vårdgivare leder detta till ökad social integration och känsla av att patienten har kontroll över 

sin behandling (Jirwe et al., 2010; Taylor, Nicolle, & Maguire, 2013). Språkbarriärer mellan 

vårdgivare och vårdtagare kan leda till att patientmötet tar längre tid då det är tidskrävande 

att göra sig förstådd och säkerställa att patienten har förstått all information. Vårdpersonalen 

kan till exempel vara tvungen att skära ner på planerade åtgärder för patienten på grund av 

att var sak tar längre tid på grund av språkbarriärer (Jirwe et al., 2010; Taylor, Nicolle, & 

Maguire, 2013). En patient som uppsöker sjukvården har per automatik redan något slags 

besvär eller funktionsnedsättning som eventuellt gör att patienten känner sig utsatt. Att i det 

läget inte kunna kommunicera med vårdpersonalen kan då förvärra situationen för patienten 

(Jirwe et al., 2010). 

Dessa studier visar på hur viktig verbal och icke-verbal kommunikation är för ett effektivt 

patientarbete, inte minst när man jobbar interkulturellt. Att utbilda studenter i 

kommunikation med personer med begränsad eller obefintlig förmåga att tala och förstå 

svenska eller engelska anser författarna skulle vara fördelaktigt för en bättre patientrelation i 

vårdsituationer. Exempel på sådan kommunikation skulle kunna vara hur fysioterapeuten 

kan kommunicera verbalt och icke-verbalt med patienter med afasi, patienter som inte talar 
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svenska eller engelska, patienter med demens etc. Författarna tror att det varit fördelaktigt 

om student 2 hade upplevt sig bättre utbildad i kommunikation med personer med 

begränsad förmåga att tala och förstå svenska eller engelska för en förbättrad patientrelation 

i incident 2.  

Eftersom incident 2 handlade om kommunikationssvårigheter med patienten kan det vara av 

vikt att undersöka vad studier gällande kommunikation visat. En studie (McEvoy, Santos, 

Marzan, Green & Milan, 2009) visar att läkarstudenter som fick utbildning angående hur 

man kommunicerar genom tolk före sin VFU ökade effektiviteten på arbetet och den 

upplevda förmågan att kommunicera med personer med begränsad förmåga att 

kommunicera på engelska (McEvoy, Santos, Marzan, Green & Milan, 2009). Eftersom hälso- 

och sjukvården erbjuder möjlighet till tolk är det också viktigt att utbildning om hur man 

använder sig av tolk ingår i utbildning för vårdpersonal. Om studenterna lär sig att 

kommunicera genom tolk ökar chansen till effektiv vård och patientens följsamhet till 

behandlingen (McEvoy, Santos, Marzan, Green, & Milan, 2009). Även om studenternas 

incidenter inte inkluderade tolkar upplever studenterna att lärdom kan dras av McEvoys och 

kollegers studie (2009). De anser att en ökad kunskap om kommunikationsteknik med 

patienter där språkbarriärer finns skulle vara fördelaktigt för en förbättrad relation mellan 

vårdgivare och vårdtagare.  

Student 2 hade från sin egen kultur med sig föreställningen att alla människor i dagens 

samhälle har god kunskap i engelska.  Hon var därför inte förberedd på svårigheterna som 

uppstod då hon inte kunde samtala lika enkelt med handledare och patient som hon hade 

trott. Studenten hade tidigare endast rest i Europa och framförallt i turistområden där 

befolkningen i regel är mycket bra på engelska. Studentens förväntningar stämde inte 

överens med den verklighet hon mötte i Thailand och detta gjorde att hon upplevde att hon 

hade svårt att arbeta som hon var van vid. Dock upplevde studenten stor förändring efter 

endast ett par veckor då hon lyssnat på handledarens arbete med patienterna och lärt sig 

några av de viktigaste thailändska orden för att kunna genomföra undersökning och 

behandling. Genom att lära av patienterna, så som Camphina-Bacote (2007) föreslår, 

hittades på så sätt en lösning på den kulturella konflikten.  

 Tack vare att student 1 tidigare spenderat två år i Australien hade hon goda kunskaper i det 

engelska språket som gjorde att språket inte var ett problem under den kliniska praktiken. 

Hon förväntade sig dock inte att hennes tidigare erfarenheter av den australiensiska kulturen 

skulle återspegla sig inom sjukvården. Hon upplevde att sättet människor kommunicerade i 

vardagen inte skiljde sig nämnvärt från det hon upplevde på praktikplatsen. Precis som i 

sociala vardagssammanhang var kommunikation med patienter på kliniken lättsam, som 

förutom att sprida sekretessbelagd information, skapade en god relation mellan 

fysioterapeuten och patienten. Student 1 kunde endast spekulera i för- och nackdelar med en 

sådan typ av kommunikation under reflektionsprocessen men kom fram till att det inte bara 

var negativt att använda en sådan privat nivå på kommunikationen. Författarna upplever att 

kommunikationen mellan patient och fysioterapeut är komplex och innefattar flera olika 

dimensioner. De upplever även att det är en väsentlig komponent i behandlingen och 

påverkar relationen mellan fysioterapeuten och patient. 
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Hur vi förhåller oss till patienter beror delvis på hur vi tolkar hans/hennes kultur och hur vi 

förhåller oss till den. Individen kan välja att se likheter eller olikheter hos individen och detta 

spelar in när vi ska skapa en god relation. Upplever sjukvårdspersonalen patienten som olik 

sig själv kan det komma att skapa problem i vårdrelationen (Fioretos, Hansson & Nilsson, 

2013). Student 2 insåg språkskillnaden mellan sig själv och patienten och hade svårt i det 

aktuella läget att kunna ändra sitt invanda mönster att arbeta på för hitta en lösning på 

situationen. Likaså såg student 1 olikheterna i hur man skapar en god patientrelation och 

kunde inte se meningen med att vara privat med patienten. Genom reflektionsprocessen 

öppnades deras ögon för hur viktigt det är att försöka förstå individen man har framför sig 

och ta till vara på likheterna istället för att fokusera på olikheterna.  De insåg att det finns 

många olika sätt att se på saker och ting och att man bör vara försiktig med att värdera och 

döma. 

Stewart (1995) menar att relationen hälso- och sjukvårdspersonalen skapar med sina 

patienter spelar in i hur god effekt en behandling kan komma att ge. Enligt vårt västerländska 

perspektiv är det viktigt att patienten känner sig delaktig i sin behandling och att patientens 

känslor och egna tankar om funktionsnedsättningen kommer fram.  Det kan ge patienten 

bättre möjligheter att kontrollera sin smärta och lindra symtom. Det är därför av största vikt 

att vårdpersonalen inte bara ställer frågor under anamnesen som gäller 

funktionsnedsättningen eller sjukdomen. Om vårdpersonalen skapar en trygg och god 

relation med patienten ökar chanserna till en god rehabilitering (Stewart, 1995). Det var, 

enligt student 1, en god relation som fysioterapeuten ville uppnå när han berättade 

sekretessbelagd information. För att skapa en god relation krävs en kulturell insikt och 

kulturell kompetens för att veta vad som gäller i den givna situationen. Genom kunskap om 

hur olika kulturer påverkar patienten har fysioterapeuten möjlighet nå fram patienten utan 

att hamna i kulturkrockar eller agera på ett sätt som patienten tycker känns olämpligt. Det är 

därför av vikt för en god relation och kommunikation mellan patient och fysioterapeut att 

sådan kunskap finns hos vårdpersonalen (Camphina-Bacote, 2007). 

5.3.4 Utbildning 

En av kategorierna som framkom av analysen av incident 2 var nya metoder.  Student 2 fick 

möta nya behandlingsmetoder som hon inte stött på tidigare i Sverige. Däremot upplevdes 

dessa nya behandlingsmetoder inte som utmärkande av studenten och troligtvis berodde 

detta på att student 2 hade förväntningar på att behandlingsmetoderna kanske skulle komma 

att vara annorlunda i Thailand. Det var kommunikationen i incidenterna som både student 1 

och 2 upplevde som betydelsefull och utmärkande i relation till deras tidigare erfarenheter. 

De upplevde att de eventuellt hade kunnat hantera incidenterna bättre om de hade haft mer 

erfarenhet av eller kunskap om kommunikation. Fossum (2013) menar att många 

vårdutbildningar saknar utbildning om kommunikation. Fokus ligger ofta på anatomiska och 

fysiologiska kunskaper och förmågan att kunna undersöka, diagnostisera och behandla. En 

patofysiologisk utgångspunkt lämnar måhända inte så mycket rum för att utveckla sin 

förmåga att kommunicera och det mänskliga samspelet. Det är viktigt att förstå att patienten 

har ett liv vid sidan om sin funktionsnedsättning eller sjukdom (Fossum, 2013).  
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Sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola har ett bio-psyko-socialt perspektiv på 

sjukdom och utbildar de blivande fysioterapeuterna till ökad förmåga att förändra en individs 

beteende (MDH, 2013). Detta till trots upplever författarna i studien att det kan behövas 

läggas extra tid på att utbilda studenterna i hur man kan kommunicera med patienten när 

den vanliga kommunikationen inte fungerar så bra. Exempel på detta kan vara vid 

språkbarriärer eller sjukdomssymtom som påverkar talet. 

6 SLUTSATSER 

Studiens syfte var för författarna att utforska sin fysioterapeutiska förförståelse i en ny 

kulturell kontext. Genom en strukturerad självreflektiv process analyserades två kritiska 

incidenter som upplevdes under VFU på fysioterapikliniker i Thailand och Australien. 

Förförståelsen som författarna bar med sig fokuserade på fysioterapi som manuella metoder 

och fysisk aktivitet. Resultatet visade dock att fysioterapi innebär mycket mer än så för 

studenterna. Trots två vitt skilda kulturella kontexter och kritiska incidenter framkom ändå 

liknande faktorer som anses väsentliga för en väl fungerande relation med patienten och 

handledaren på VFU. Vikten av god kommunikation kring vilka förväntningar som finns, 

tillvägagångssättet för att skapa en god kontakt med sin patient och att försöka överkomma 

problematiken med språkbarriärer var alla viktiga aspekter som framkom efter analysen. 

Genom självreflektion upplevde författarna att de kunde påbörja en utveckling av sin 

kulturella kompetens genom en ökad insikt om hur de själva agerar och vad som är viktigt för 

dem. Författarna upplevde sig även få en ökad förståelse för att människor från olika kulturer 

kan agera olika. Författarna upplevde att självreflektion var en givande process som student 

och blivande fysioterapeut. De rekommenderar att andra studenter testar processen. 
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BILAGA A – THE REFLECTIVE FRAMEWORK  

Nedan följer det reflektionsramverk som studien utgick ifrån. Ramverket är tagit från:  

Wickford, J. (2014). Conscious seeing: A description of a reflective framework used with 

final-year Swedish physiotherapy students in the context of international clinical Placements. 

European Journal of Physiotherapy, 16, 41-48., s. 43. 

  

Pre-step – Expectations 

Individual reflection: Before leaving their own country, each student writes a personal 

reflection describing their views and expectations of the forthcoming trip, based on the 

questions below. These reflections are left with the supervisor, to be returned to the students 

after their time in country x, during Step 4. 

1. Why did you apply for the exchange programme? 

2. What are your expectations for your stay in x? 

3. What do you hope to learn? 

4. What is your view of country x? (Have you been there before?) 

 

Step 1 – Individual narrative reflection over incident 

Description of incident: A critical incident or disorienting dilemma is described, where each 

student writes their version of the situation. The incident can be anything related to their 

clinical practice, but it should be something that the student(s) found challenging or difficult, 

where they felt misunderstood, or where they did not agree with what was done. The 

description should be as objective and as detailed as possible. Ideally, it should be a situation 

that both students have experienced, but if not possible, each choses one that they have 

experienced. Both students write their version of the incident. 

Narrative reflection: Each student then reflects over this case based on a specific questions 

(see below). Each writes an individual narrative account based on these questions that 

describes their feelings and experiences of the incident. 

1. What was the most difficult aspect of this incident? Why? 

2. Are there ethical and moral conflicts in the situation, and if so, by whose definition? 

3. What was your immediate reaction during the situation? Describe your feelings. 

4. Why did you act/respond as you did? 

5. How did you interpret the actions of the others in the situation? 

6. How did you interpret the manner of communication of the others in the situation? 

7. Whose voice and/or perspective is not being heard in the telling of this case? 

8. Could this case have been told in a different way? 

9. What did you find confusing about the situation or the way the others acted? 

10. What would you do if a similar situation arises? 

11. What did you learn about yourself? 

 

Step 2 – Communicative reflection with peer 
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Each student reads the other’s description of the situation, after which they discuss the case 

together based on the questions shown below. Their reflections are recorded. 

1. What did we view as the most difficult aspect of this situation, and why? 

2. What ethical and moral conflicts did we identify, and why? 

3. Feedback to each other about our actions. 

4. How did we interpret the actions and the manner of communication of the others in the 

situation? 

5. Discuss how you would like to act if in a similar situation again. 

6. Discuss what you found confusing about the situation or the others actions. 

7. Discuss (not compulsory) what you learned about yourself. 

8. What can we learn from each other? 

 

Step 3 – Communicative reflection with supervisor 

Communicative reflection with supervisor: The students’ description of the situation, their 

reflections of the questions, and their joint reflections, are sent to the supervisor. These are 

read by the supervisor, after which a Skype dialogue is held with the supervisor. The students 

are first given the chance to describe the situation, and then their feelings and reactions. The 

supervisor listens, and then questions the students to stimulate further reflection. Suggested 

promptor questions for the supervisor are shown below. This Skype session is recorded by 

the students. 

1. Describe the critical incident or disorienting dilemma. 

2. Describe your actions and immediate feelings. 

3. Why did you react in the way you did? 

a. Can you see links to previous experiences, that have affected the way you reacted? 

b. Can you see links to specific views you have of the world, beliefs, that made you react the 

way you did? 

c. What do you think the other people thought of your way of reacting? 

4. Describe the ethical issues and difficulties in this dilemma. 

5. Why did you identify these? Do you think that the other people involved have the same 

view as you? 

6. What can we learn from each other? 

 

Individual reflections: After the discussion, the students each consider if there was anything 

new that they thought of in terms of their situation after discussing together with the 

supervisor. Their reflections are written down. The supervisor also writes her notes on the 

process, and does her evaluation of their reflection during the discussions, as support for the 

final discussion, evaluation and feedback. 

Steps 1-3 are repeated with new cases, as possible/relevant. 

 

Step 4 – Writing 

The initial expectations written by the students prior to leaving are returned to the students. 

The students make an analysis of the reflection process, and write up their findings in 

relation to what they have learned through the process. 



 

 

BILAGA B - INFORMATIONSBREV 

 

To the Head of Loftus Physiotherapy and Rehabilitation, Perth Australia 

  

This is an information letter about my bachelor’s level thesis that I will complete after my 

clinical placement at your clinic. I really appreciate this opportunity that you have given me 

and I am looking forward to this! I will be doing my clinical placement at Loftus 

Physiotherapy and Rehabilitation during the period: November 25th - December 20th 2013.  

 

During my clinical placement, I hope to collect data for my bachelor’s level thesis. This will 

consist of a so-called critical incident experienced during the clinical placement. This incident 

is something that I find different from the way that we do things in Sweden or that I will find 

challenging in some way. This will form the basis for a self-reflection process that will 

become the data for my thesis. The aim with this study is to develop my reflective thinking 

and my understanding of how physiotherapy can be practiced in another context. I will 

reflect on and discuss this incident, following a structured reflective framework. There are 

four steps to this framework and one of those steps includes a discussion with my supervisor 

at the clinical placement. Would it be possible for me to use my clinical supervisor as my 

discussion partner? This discussion will be recorded and transcribed. 

  

Since this is a self-reflective work, I will be focusing on my personal reactions and feelings. 

However, I will be describing a situation that I encounter at Loftus Physiotherapy & 

Rehabilitation and therefore also the people involved in the situation, such as the patients or 

the staff. I will not use names, or describe the people so that they can be identified. If 

required by the people involved, I will explain or translate the written data. Would this be 

okay with you? In my work I will have guidance from my supervisor at Mälardalen 

University, Jenny Wickford, PhD PT Senior Lecturer. 

  

Please feel free to contact me if you have any questions or concerns regarding my thesis.  

I am happy to send you the reflective framework that I will be using if you would like to read 

more about it. 

 

Best regards, Helena Grubelic.  

Physiotherapy student at Mälardalens University, Västerås, Sweden 

E-mail: hgc11001@student.mdh.se 

 

Course director 

Petra von Heideken Wågert, RPT, PhD 

E-mail: petra.heideken.wagert@mdh.se 

 

Supervisor 

Jenny Wickford, RPT, PhD 

E-mail: jennywickford@gmail.com 

 

 



 

 

BILAGA C - INFORMATIONSBREV 

To Head of the neuro department at the Pinklao clinic,  

Mahidol University, Bangkok, Thailand. 

 

My name is Danielle Eriksson and I am a physiotherapy student studying at Mälardalen 

University in Västerås, Sweden. Together with two other girls from my class, I have been 

given the opportunity to do my clinical practice at your clinic, and I am very much looking 

forward to this! This clinical placement is from the 25th of November 2013 until the 20th of 

December 2013.  

 

During my clinical placement, I hope to collect data for my bachelor’s level thesis. This will 

consist of a so-called critical incident experienced during the clinical placement. This incident 

is something that I find different from the way that we do things in Sweden or that I will find 

challenging in some way. This will form the basis for a self-reflection process that will 

become the data for my thesis. In this process I will have guidance from my supervisor at 

Mälardalen University, Jenny Wickford, PhD PT Senior Lecturer. 

 

Since this is a self-reflective study, I will be focusing on my personal reactions and feelings. 

However, I will be describing a situation that I encounter at my clinical practice and therefore 

also the people involved in the situation, such as the patients or the staff. I will not use 

names, or describe the people so that they can be identified. If requested I will happily 

translate my results into English, and describe the study for the people involved.  

 

I hope that this process of reflecting upon being in another country and another culture will 

help me in meeting with persons from with a different cultural background than my own as I 

start working as physiotherapists in Sweden. 

 

I would thus like to request permission to do this self-reflective study as part of my clinical 

practice at your clinic. I also would like to request that my clinical supervisor participate as a 

discussion partner for me in this reflective process. Please feel free to contact me if you have 

any questions or concerns regarding this.  

 

I am very grateful for this opportunity to come and see and learn about physiotherapy in 

Thailand, and am looking forward to this upcoming visit to your country! 

 

Best regards, 

Danielle Eriksson 

Physiotherapy student at Mälardalens University, Västerås Sweden. 

den11003@stundent.mdh.se 

Course director 

Petra von Heideken Wågert, RPT, PhD 

E-mail: petra.heideken.wagert@mdh.se 

 

Supervisor 

Jenny Wickford, RPT, PhD 

E-mail: jennywickford@gmail.com
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